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بسمة ابراهيم احمد عبد الجليل3601/م

حماد بهاء سيد سالم452/م

احمد ابراهيم احمد على خاطر543/م

محمد فوزى عبد الغنى544/م

احمد سعيد جابر ابراهيم455/م

زينب حسين حلمى عبد الرحمن636/م

عمرو محمد على رمضان997/م

اميرة ناصر توفيق امام السيد2008/م

ابانوب ميالد فخرى حسنين9099

ابانوب نبيل ايوب سالمة90910

ابراهيم فاروق محمد محمد99911

احمد جمال السيد9912/م 

احمد جمال عبدربه عبداللطيف1813/ م

احمد سعيد صابر ابراهيم4514

احمد على خليل سيد2715

اسالم ابراهيم عبدهللا السيد27016/م

السيد احمد السيد خليفه17ح54

السيد احمد عبدالهادى احمد8118

الشيماء محمد جودة عبد اللطيف2719

اماني ممدوح خليل محد36020

اميرة ناصر توفيق السيد20021

(فوق متوسط  )حاسبات وشبكات 

اسم المتقدممسلسل االمتحانالجهة
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اسم المتقدممسلسل االمتحانالجهة

اندروا البير كامل حناوى90922

انس حسن ابراهيم على23ح54

انور كامل دهشان حسين9924/م 

اية مصطفى جالل عبد الرحمن2725

أحمد بركات حمدى على6326

أحمد محمد نصر الدين عبد العزيز6327

إبراهيم لطفي مصطفي شحاتة928/م

إسالم عبد الوهاب6329

جوزيف صالح حنا6330

حسن صقر على عبدالرحمن14431/م

دعاء سعيد رزق ناجى4532

رامىجورج كامل نوار99933

رامي عباس صالح27034/م

رامي عيد محمد جمعة27035/م

رمضان محمد محمد الضباع4536

زينب حسن حلمى عبد الرحمن6337

سامح حسن عبد العزيز اسماعيل36038

سمير رجب عطية90939

شريف جمعه عبدالعزيز عبدالمنعم9940/م 

شريف محمد السيد طه90941
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شيماء محمود عبد الدايم6343

عادل محمد أحمد6344

عبد البارى طه عبد البارى90945

عبد الرحمن محمد محمد محمد محمود46ح54
مركز 

التميز
عبدالخالق محمد عبدالجواد عبدالعال47

عبدة على عبد هللا على99948

عماد ربيع احمد هبد العال36049

عماد وجية بخيت بيومى36050

عمرو عبدهللا سعد سعيد90951

فاطمه رضا حسين عبد المقصود27052/م

كارم محمود محمد90953

كريم ماهر فؤاد عبد الحميد2754

محسن شوقى بيومى36055

محمد احمد محمد سيد36056

محمد حسن محمد عبدالرحمن90957

محمد ربيع حاتم عيسى90958

محمد سعد محمد عبدالعال59ح54

محمد عبدالحميد حسين9960/م 

محمد عبده مرعى عبد المجيد2761

محمد عالء الدين عبد الكريم9962/م 
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محمد غريب محمد غريب90964

محمد محمد السيد الحاوى90965

محمد محمود احمد سيد9966/م 

محمد محمود محمد محمود90967

محمد ناصر السيد يوسف68ح54

محمود احمد الشحات ابو المعاطي27069/م

محمود حمدى محمد يوسف9970/م 

محمود محمد فوزى عبدهللا الديب8171

مصطفى اسماعيل عبدالعزيز محمد9972/م 

مصطفى دسوقى ابراهيم عبد الهادى73ح54

مصطفى محمد عبد القادر6374

مصطفي محمد عبد هللا9975/م 

منى سيد حسنين90976

منى عبدهللا محمود عبدهللا90977

هدى أحمد عيد محمد4578

هدير نجاح عز الدين عبدالسالم79ح54

ياسر محمد ناصر بدوى1880/ م
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